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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 13/21 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 6 DE JULHO DE 2021 

 

---------Aos seis dias do mês de Julho de dois mil e vinte e um, realizou-se uma reunião 

da Câmara Municipal, sob a presidência de JORGE HENRIQUE FERNANDES DE 

ALMEIDA, e com a presença dos Srs. Vereadores EDSON CARLOS VIEGAS 

SANTOS, ELSA MARGARIDA DE MELO CORGA, JOÃO CARLOS GOMES 

CLEMENTE, PAULO ALEXANDRE GUERRA AZEVEDO SEARA, ANTÓNIO MANUEL 

GAMA DUARTE e  ANTERO RICARDO DOS SANTOS ALMEIDA.------------------------- 

---------Esteve presente para a secretariar, ERCÍLIA PIRES GONÇALVES.--------------- 

---------Eram catorze horas e trinta minutos quando o Sr. Presidente declarou aberta a 

reunião.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA ---------------------------------------------- 

---------Dando inicio a este ponto da Ordem do Dia o Sr. Vereador Antero de Almeida 

questionou o Sr. Presidente sobre se já está esclarecida a legalidade do apoio 

atribuído à associação FulRacing, na modalidade Mérito Desportivo Coletivo, por 

entender que, uma vez que esta coletividade está sediada e a desenvolver a sua 

atividade em Águeda, há tão pouco tempo, que não se poderá aferir nem premiar o 

seu mérito.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------O Sr. Presidente informou que se vai pedir parecer à CCDRC sobre este 

assunto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Continuando a sua intervenção, o Sr. Vereador Antero Almeida referiu-se à 

questão levantada relativamente à delimitação das freguesias de Aguada de Cima e 

Belazaima do Chão, lembrando a necessidade de se resolver  essa situação, que 

pode ter implicações com o Parque Empresarial do Casarão. -------------------------------- 

--------O Sr. Vereador João Clemente informou que essa delimitação está bem definida 

e que a discrepância agora apontada será resolvida entre as respetivas Assembleias 

de Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Voltando a intervir, o Sr. Vereador Antero Almeida disse que estranha como é 

que na Conservatória do Registo Predial, território de uma freguesia passou a constar 

como pertencente a outra freguesia. ---------------------------------------------------------------- 

--------De seguida, o mesmo Sr. Vereador referiu-se à meia rotunda existente na Av.ª 

25 de Abril, para expressar o seu descontentamento por ver inviabilizada a conclusão 

da mesma devido ao licenciamento do prédio que se encontra em execução em frente 
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à mesma, sem ter sido acautelado o devido afastamento, por forma a criar espaço que 

permitisse completar  aquela rotunda. -------------------------------------------------------------- 

--------O Sr. Presidente informou que o edifício em questão foi licenciado em 

conformidade com a legislação vigente, o que foi confirmado pelo tribunal, após a 

denuncia apresentada pelos Srs. Vereadores Paulo Seara e Antero Almeida. ---------- 

-------Continuando este ponto da Ordem do Dia, interveio o Sr. Vereador Edson Santos 

que referiu que a evolução positiva da pandemia que temos vivido, e a esperança de 

que continue a melhorar, além do maior conhecimento que já se tem  do coronavírus 

COVID-19, permitiu que se retomassem algumas iniciativas que foram interrompidas, 

nomeadamente o adorno das ruas da cidade com os guarda chuvas coloridos e outros 

enfeites, estando, também, previsto a realização de dois espetáculos de stand up 

comedy e a exibição de um filme, na modalidade de Drive-in no parque de 

estacionamento do Mercado Municipal, a realizar em estrita obediência às orientações 

e regras definidas pela Direção-Geral de Saúde. ------------------------------------------------ 

------- Acrescentou, ainda, este Sr. Vereador, que algumas provas desportivas, que 

estavam agendadas, têm vindo a ser adiadas, por demora na emissão do parecer  por 

parte do Delegado de Saúde, a quem já pediu o agendamento de uma reunião, para 

tratar deste assunto. ------------------------------------------------------------------------------------- 

--------De seguida, o Sr. Vereador Edson Santos deu conhecimento da forma como 

está a decorrer a Campanha de Apoio ao comércio local “Compre em Águeda”. ------- 

--------A terminar este ponto das Informações, interveio o Sr. Presidente para referir, a 

propósito das falhas do Delegado de Saúde em emitir os pareceres que lhe são 

solicitados, que as queixas sobre o funcionamento do Agrupamento dos Centros de 

Saúde do Baixo Vouga,  são frequentes e generalizados e que sabe que, no concelho 

de Sever do Vouga, está a acontecer o mesmo que em Águeda. --------------------------- 

---------ATA DA ÚLTIMA REUNIÃO  ---------------------------------------------------------------- 

---------A seguir, tendo em vista o disposto no n.º 2 do artigo 57.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, foi colocada à aprovação dos membros do executivo que 

estiveram presentes na reunião respetiva, a ata da última reunião, tendo a mesma sido 

aprovada por maioria, com os votos contra dos Srs. Vereadores Paulo Seara, António 

Duarte e Antero Almeida, que disseram que são contra o método de elaboração das 

atas das reuniões do Executivo, porque entendem que deveriam ser feitas da mesma 

forma que as das Sessões da Assembleia Municipal, com gravação das reuniões e as 

atas a reproduzir “ipsis verbis” o que se passou nas mesmas. ------------------------------- 
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--------A leitura desta ata foi dispensada, uma vez que foi disponibilizada aos Srs. 

Membros do Executivo, juntamente com a documentação referente a esta reunião.--- 

--------De seguida, passou-se à análise e apreciação dos demais assuntos constantes 

da Ordem do Dia, encontrando-se todos os documentos de suporte infra referidos, 

arquivados na Aplicação Informática, junto à Agenda da presente reunião. -------------- 

---------OBRAS MUNICIPAIS -------------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 306/21 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

LIBERACÃO DA CAUÇÃO - REMODELAÇÃO DO ENTRONCAMENTO ENTRE A 

RUA DE VALE DOMINGOS E A RUA DO GRAVANÇO --------------------------------------- 

-------Tendo-se vistoriado a totalidade da empreitada de Remodelação do 

Entroncamento entre a Rua de Vale Domingos e a Rua do Gravanço, e verificando-se 

que a mesma se encontra concluída, nenhuma observação havendo a fazer, não 

apresentando deficiências, deteriorações, indícios de ruína ou falta de solidez, pelas 

quais se deva responsabilizar o empreiteiro, a Câmara deliberou aprovar o respetivo  

auto de vistoria geral, nos termos da alínea c) do n.º 5 do artigo 295.º do Decreto-Lei 

n.º 111-B/2017, de 31 de agosto e, consequentemente, proceder à liberação de 15% 

da caução existente. ------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Esta deliberação foi tomada por maioria, com os votos contra dos Srs. 

Vereadores Paulo Seara, António Duarte e Antero Almeida, tendo os mesmos dito 

que, relativamente a este assunto, querem manter a Declaração de Voto, cujo texto 

consta de Atas anteriores, sempre que votam contra qualquer Proposta. ---------------- 

--------PROPOSTA 307/21 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

LIBERACÃO DA CAUÇÃO - ESTRADA DE ACESSO AO CENTRO ESCOLAR DE 

AGUADA DE CIMA -------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Depois de vistoriada vistoriada a totalidade da obra “Estrada de Acesso ao 

Centro Escolar de Aguada de Cima”, e verificando-se que a mesma se encontra 

concluída, nenhuma observação havendo a fazer, não apresentando deficiências, 

deteriorações, indícios de ruína ou falta de solidez, pelas quais se deva 

responsabilizar o empreiteiro, a Câmara deliberou aprovar o auto de Vistoria Geral 

para efeitos de liberação da caução, nos termos das alíneas c) e d) do n.º 5 do artigo 

295.º do Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto e, consequentemente, aprovar a 

liberação de 30% da caução existente. ------------------------------------------------------------- 

--------Esta deliberação foi tomada por maioria, com os votos contra dos Srs. 

Vereadores Paulo Seara, António Duarte e Antero Almeida, tendo os mesmos dito 
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que, relativamente a este assunto, querem manter a Declaração de Voto, cujo texto 

consta de Atas anteriores, sempre que votam contra qualquer Proposta. ---------------- 

-------PROPOSTA 308/21 - CONSTRUÇÃO DA VIA DE ACESSO AO PARQUE 

EMPRESARIAL DO CASARÃO - TROÇO ENTRE A RUA DO CASARÃO E O 

PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO - PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO 

PRAZO DA OBRA. --------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Seguidamente, a Câmara deliberou, a titulo excecional, aprovar a prorrogação do 

prazo para a conclusão da obra do “Troço entre a Rua do Casarão e o Parque 

Empresarial do Casarão”, por um período de 15 dias, conforme foi solicitado, 

considerando os motivos expostos pela firma empreiteira e o parecer emitido pelo 

técnico da autarquia.-------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Esta deliberação foi tomada por maioria, com os votos contra dos Srs. 

Vereadores Paulo Seara, António Duarte e Antero Almeida, tendo os mesmos dito 

que, relativamente a este assunto, querem manter a Declaração de Voto, cujo texto 

consta de Atas anteriores, sempre que votam contra qualquer Proposta. ----------------- 

---------PROPOSTA 309/21 - EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO DA ZONA 

CENTRAL DA MOURISCA DO VOUGA” – APROVAÇÃO DE TODAS AS 

PROPOSTAS ADMITIDAS E SUA ORDENAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E APROVAÇÃO 

DE MINUTA DE CONTRATO. ------------------------------------------------------------------------- 

---------Seguidamente, em cumprimento do previsto no artigo 98.º do Código dos 

Contratos Públicos e para os efeitos previstos na alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara deliberou aprovar todas as 

propostas admitidas e sua ordenação e adjudicar a empreitada de “Requalificação da 

Zona Central da Mourisca do Vouga”, à empresa Paviazeméis - Pavimentações de 

Azeméis, Lda, pelo valor de 423.829,12€ ao qual será adicionado o IVA, bem como 

aprovou a minuta do contrato da empreitada em apreço, a qual foi presente e se 

encontra arquivada na Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião. ------------- 

---------Esta deliberação foi tomada por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador 

António Duarte e com os votos contra dos Srs. Vereadores Paulo Seara e Antero 

Almeida, tendo estes dito que, relativamente a este assunto, querem manter a 

Declaração de Voto, cujo texto consta de Atas anteriores, sempre que votam contra 

qualquer Proposta. --------------------------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 314/21 - CONTA FINAL DA EMPREITADA - PAVIMENTAÇÃO E 

REPAVIMENTAÇÃO DE VIAS, POR LOTES, EM A-DOS-FERREIROS, RAIVO E 
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VALONGO DO VOUGA - LOTE 2: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM VALONGO DO 

VOUGA ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------Continuando os trabalhos, a Câmara tomou conhecimento e deliberou aprovar a 

conta final da empreitada de Pavimentação e Repavimentação de Vias, por Lotes, em 

Á-dos-Ferreiros, Raivo e Valongo do Vouga – Lote 2: Pavimentação de Vias em 

Valongo do Vouga, a qual foi adjudicada à empresa Rosas Construtores, S.A., em 

reunião de 17 de março de 2020, pelo valor de 179.610,38€ ao qual foi adicionado o 

IVA.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------Esta proposta foi aprovada por maioria, com os votos contra dos Srs. 

Vereadores Paulo Seara, António Duarte e Antero Almeida. --------------------------------- 

---------PROPOSTA 322/21 - CONTA FINAL DA EMPREITADA - REQUALIFICAÇÃO 

DOS EDIFÍCIOS DA ORQUESTRA TÍPICA, CANCIONEIRO E CONSERVATÓRIO E 

DO ESPAÇO EXTERIOR ENVOLVENTE AOS MESMOS ------------------------------------ 

--------De seguida, a Câmara tomou, também, conhecimento e deliberou aprovar a 

conta final da empreitada de Requalificação dos Edifícios da Orquestra Típica, 

Cancioneiro e Conservatório e do Espaço Exterior Envolvente aos Mesmos, a qual foi 

adjudicada à empresa Nível 20 – Estudos, Projetos e Obras, Lda, em reunião de 5 de 

fevereiro de 2019, pelo valor de 1.019.983,46€, ao qual foi adicionado o IVA.----------- 

---------Esta proposta foi aprovada por maioria, com os votos contra dos Srs. 

Vereadores Paulo Seara e Antero Almeida. ------------------------------------------------------- 

----------PROPOSTA 324/21 - REQUALIFICAÇÃO DA ZONA DO CENTRO DE BARRO 

- RETIFICAÇÃO DO MAPA DE TRABALHOS COMPLEMENTARES N.º 1, 

APROVADO EM REUNIÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL REALIZADA NO DIA 

15/06/2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Presente a seguir, a proposta onde se refere a necessidade de corrigir o mapa 

de trabalhos complementares n.º 1 da empreitada de Requalificação da Zona do 

Centro de Barrô, aprovada na reunião realizada no dia no passado dia 15 de junho, 

uma vez que se constatou que, aquando do carregamento do mapa em questão na 

aplicação de Obras Municipais, se verificou um lapso no somatório final dos trabalhos 

complementares de circunstâncias imprevisíveis a preços de contrato (a folha de excel 

não somou todas as células correspondentes a estes trabalhos). --------------------------- 

---------Nestes termos a Câmara deliberou aprovar a retificação do mapa de trabalhos 

complementares n.º 1, de acordo com a informação técnica n.º 022/2021 datada de 25 

de junho último, sendo que os Trabalhos complementares circunstâncias imprevisíveis 

a preços contratuais são no valor de 36.927,59€, os Trabalhos complementares 
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circunstâncias imprevisíveis a preços de acordo no valor de 4.188,00€ e os Trabalhos 

a menos no valor de - 10.073,75€ .------------------------------------------------------------------- 

-------- A todos estes valores será adicionada o IVA à taxa legal em vigor. ---------------- 

---------Esta deliberação foi tomada por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador  

António Duarte e os votos contra dos Srs. Vereadores Paulo Seara, e Antero Almeida, 

tendo estes dito que, relativamente a este assunto, querem manter a Declaração de 

Voto, cujo texto consta de Atas anteriores, sempre que votam contra qualquer 

Proposta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 331/21 - EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO DA ZONA DO 

CENTRO DE BARRÔ” – ADENDA AO 1º CONTRATO ADICIONAL------------------------ 

--------Considerando que, em 21 de junho de 2021, foi outorgado o 1.º Contrato 

Adicional ao Contrato Administrativo de Obra Pública para a Empreitada de 

“Requalificação da Zona do Centro de Barrô”, conforme minuta aprovada em reunião 

de 15 de junho último, tendo-se verificado, posteriormente, um lapso no somatório final 

dos trabalhos complementares em circunstâncias imprevisíveis a preços contratuais, 

que não considerava, no somatório, o valor de 3.847,00€, foi proposto e aprovado, na 

presente reunião, a correção desse lapso.--------------------------------------------------------- 

--------Assim, a Câmara deliberou aprovar a Adenda ao 1º Contrato Adicional da 

Empreitada de “Requalificação da Zona do Centro de Barrô”, que foi presente e 

aprovada e se encontra arquivada na Aplicação Informática junto à Agenda desta 

reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------Esta deliberação foi tomada por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador  

António Duarte e os votos contra dos Srs. Vereadores Paulo Seara, e Antero Almeida, 

tendo estes dito que, relativamente a este assunto, querem manter a Declaração de 

Voto, cujo texto consta de Atas anteriores, sempre que votam contra qualquer 

Proposta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------ASSOCIAÇÕES DIVERSAS ----------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 310/21 - ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO CLUBE 

DESPORTIVO ÁGUEDA BIKE FRIENDS PARA A ORGANIZAÇÃO DAS SEGUINTES 

PROVAS: ENCONTRO REGIONAL DE ESCOLAS DE BTT, CAMPEONATO 

REGIONAL DE XCO E GRANDE PRÉMIO AGITÁGUEDA JUNIORES. ------------------ 

---------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção 

do Sr. Vereador António Duarte e os votos contra dos Srs. Vereadores Paulo Seara e 

Antero Almeida, atribuir ao Clube Desportivo Águeda Bike Friends, para a organização 

das seguintes provas: provas de Encontro Regional de Escolas de BTT, Campeonato 

Regional de XCO e Grande Prémio AgitÁgueda de Juniores, um apoio financeiro no 
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valor de 6.000,00€, nos precisos termos do Contrato-Programa que foi presente e 

aprovada e se encontra arquivado na Aplicação Informática junto às Agenda desta 

reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------Os Srs. Vereadores Paulo Seara e Antero Almeida justificaram o seu voto contra 

com o facto de duas das provas em questão já se terem realizado, tendo o Sr. 

Vereador Edson Santos referido que o processo esteve pendente do parecer do 

Delegado de Saúde que só agora o enviou. ------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 311/21 - A4 - APOIO EM RAÇÃO ----------------------------------------- 

---------Seguidamente, a Câmara deliberou, nos termos e ao abrigo do disposto nas 

alíneas g) e k) do nº 2 do artigo 23º e na alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º do Anexo I 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro - Apoiar a A4 – Associação dos Amigos dos 

Animais de Águeda através do fornecimento de 6 paletes de ração com valor 

aproximado 2.890,00€ (234 sacos pelo valor de 10,041€ cada, ao qual será adicionado 

o IVA à taxa legal em vigor IVA). --------------------------------------------------------------------- 

--------Esta deliberação foi tomada por maioria, com as abstenções dos Srs. 

Vereadores António Duarte e Antero Almeida e o voto contra do Sr. Vereador Paulo 

Seara. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 317/21 - ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO CENTRO DE 

AMIZADE MACIEIRENSE NO ÂMBITO DO CÓDIGO REGULAMENTAR DO 

MUNICÍPIO DE ÁGUEDA – ASSOCIATIVISMO CULTURAL, RECREATIVO E 

JUVENIL (F1) PARA A CONSTRUÇÃO DE UM MONUMENTO EVOCATIVO DE 

FORAL DE MACIEIRA DE ALCÔBA ---------------------------------------------------------------- 

---------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, considerando as suas 

atribuições e competências, com base nas alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, atribuir um apoio financeiro no valor de 

612,24€ ao Centro de Amizade Macieirense no âmbito do Código Regulamentar do 

Município de Águeda – Associativismo Cultural, Recreativo e Juvenil (F1), destinado à 

construção de um monumento evocativo de Foral de Macieira de Alcôba, nos precisos 

termos do protocolo e foi presente e aprovado e se encontra arquivada na Aplicação 

Informática junto à Agenda desta reunião. --------------------------------------------------------- 

---------Esta deliberação foi tomada por maioria, com os Votos contra dos Srs. 

Vereadores Paulo Seara e António Duarte. -------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 327/21 - ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DO 

PROJETO “ÁGUEDA EDUCA” – ANO LETIVO 2019/2020 ----------------------------------- 
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---------A seguir, a Câmara deliberou, por maioria, com o voto contra do Sr. Vereador 

Paulo Seara, nos precisos termos da proposta que foi presente, atribuir à Fapagueda – 

Federação das Associações de Pais do Concelho de Águeda, um apoio financeiro no 

valor de valor de 625,73€ para fazer face às despesas inerentes à sessão realizada 

em 24 de janeiro, realizada no âmbito do projeto “Águeda Educa” – Ano Letivo 

2019/2020--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 312/21 - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO DO PEDIDO DE 

ISENÇÃO DE TAXAS DA LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO --------------------------------- 

---------Seguidamente, a Câmara deliberou ratificar o Despacho do Sr. Vereador João 

Clemente, datado de 04 de junho último, através do qual, dadas as circunstancias 

excecionais e urgentes, isentou a Associação Águeda Action Club do pagamento de 

taxas da licença especial de ruído, no âmbito do evento “Campeonato Nacional de 

Enduro 2021”, que se realizou no Crossódromo Municipal de Águeda, nos passados 

dias 12 e 13 de junho, cujo valor ascende ao montante de 20,00€. ------------------------- 

---------Esta deliberação foi tomada por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador 

António Duarte e os votos contra dos Srs. Vereadores Paulo Seara e Antero Almeida. 

--------TOPONÍMIA ---------------------------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 315/21 - TOPONÍMIA DE REDE VIÁRIA DA FREGUESIA DE 

MACINHATA DO VOUGA ------------------------------------------------------------------------------ 

--------No prosseguimento dos trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, de 

acordo com o disposto na alínea ss) do nº 1 do artigo 33º da do Anexo I da Lei 

75/2013, de 12 de setembro, e da parte A2 do Código Regulamentar do Município de 

Águeda, aprovar o topónimo Rua das Lima para o arruamento sito na freguesia de 

Macinhata do Vouga que vai da Rua Nova, para norte, até ao limite da área urbana 

definida no PDM em vigor para a referida freguesia. -------------------------------------------- 

---------DIVERSOS ---------------------------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 316/21 - BEÁGUEDA: BICICLETAS ELÉTRICAS DE ÁGUEDA – 

PROPOSTA PARA SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO GRATUITO ATÉ FINAL DE 2021-------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Seguidamente, a Câmara deliberou, por maioria, com o voto contra do Sr. 

Vereador Paulo Seara, tendo em vista o disposto das alíneas u) e ee) do n.º 1 do 

artigo 33º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e de acordo com o 

previsto no n.º 2 do artigo 11.º/B4 do Código Regulamentar do Município de Águeda, 

aprovar a isenção do pagamento das taxas de utilização bicicletas elétricas de Águeda 

integradas no projeto BeÁgueda, até ao dia 31 de dezembro do corrente ano. ---------- 
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---------TRANSPORTES ESCOLARES ------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 323/21 - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO AO PEDIDO DE 

PROLONGAMENTO DO APOIO EXTRAORDINÁRIO ----------------------------------------- 

----------Analisada a proposta que foi presente, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

ratificar o despacho da Srª Vereadora Elsa Corga, datado de 22 de junho último, 

através do qual, dadas as circunstancias excecionais e urgentes,autorizou a empresa  

de táxis Jorge Paulo Ferreira Lopes, a transportar dois irmãos, de 3 e 4 anos, da 

residência para o estabelecimento de educação e vice-versa, no período de 9 a 30 de 

julho pelo valor global de 237,44€ com IVA incluído à taxa de 6%, no intuito de dar 

continuidade ao processo de evolução sócio educativa e económica daquelas 

crianças, dadas as limitações das respetivas famílias, sendo necessário, para o efeito, 

prolongar o apoio extraordinário, conforme e exposto na informação n.º 8/2021, de 17 

de junho, que foi presente e se encontra arquivada na Aplicação Informática junto à 

Agenda desta reunião. ----------------------------------------------------------------------------------- 

--------ESTABELECIMENTOS DE VENDA AO PÚBLICO ------------------------------------- 

--------PROPOSTA 325/21 - RESTRIÇÃO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO ------ 

-------Face ao exposto na proposta que foi presente, constatou-se que a Câmara 

deliberou, em reunião realizada em 2 de fevereiro do corrente ano, dadas as várias 

reclamações apresentadas relativamente ao funcionamento da empresa “Majestosa 

Vedeta-Lavandaria Self-Service, Lda”, sita na Rua da Miragaia, nº158 – Fração R/C D, 

Aguada de Cima, manifestar a intenção de proceder à redução do horário de 

funcionamento daquele estabelecimento, para o horária das 08h00 às 22h00. --------- 

-------Para o efeito, a empresa “Majestosa Vedeta-Lavandaria Self-Service, Lda” foi 

devidamente notificada, através de carta registada com aviso de receção, do teor 

daquela deliberação, onde lhe foi dada a possibilidade de se pronunciar, no prazo de 

10 dias, ao abrigo do direito de audiência prévia, nos termos do artigo 121º do Código 

do Procedimento Administrativo. --------------------------------------------------------------------- 

--------Tudo considerado, tendo em atenção os pareceres emitidos, anexos à referida 

proposta, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a redução definitiva do 

horário do estabelecimento, ficando autorizado a funcionar apenas entre as 8h00 e as 

22h00. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Durante a análise deste assunto o Sr. Vereador António Duarte ausentou-se na 

reunião por se considerara impedido nos termos da Lei. --------------------------------------- 

--------AÇÃO SOCIAL ------------------------------------------------------------------------------------ 
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---------PROPOSTA 326/21 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO ARRENDAMENTO - 2.ª 

FASE --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir os Subsídio ao 

Arrendamento - 2.ª Fase, nos precisos termos e condições referidas na proposta 

326/21 que foi presente e se encontra arquivada na Aplicação Informática, junto à 

Agenda desta reunião. ---------------------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 333/21 - REFEIÇÕES ESCOLARES 1º CEB - PREVISÃO DE 

CUSTOS DE JUNHO E JULHO/2021 --------------------------------------------------------------- 

---------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 

custo previsto para os meses de junho e julho/2021, com as parcerias, para o 

fornecimento de refeições escolares aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico no 

montante total de 57.249,15€, sendo o referente às Freguesias no valor de 7.546,50€ 

e às Instituições no valor de 49.702,65€. ----------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 336/21 - PROGRAMA EXPANSÃO DESENVOLVIMENTO PRÉ-

ESCOLAR - PREVISÃO CUSTOS REFEIÇÕES DE JUNHO E JULHO – ANO LETIVO 

2020/2021 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------A seguir, foi, também, deliberado, por unanimidade, aprovar a Previsão de 

Custos, referentes aos meses de junho e julho do ano letivo 2020/2021, no âmbito do 

Programa de Expansão e Desenvolvimento da Rede Pré-Escolar Fornecimento de 

refeições no contexto das Atividades de Animação e Apoio à Família, que perfazem o 

montante de 19.466,35 €, sendo o relativo às freguesias no valor de 7.242,75 € e o 

relativo às Instituições no valor de 12.223,60 €. -------------------------------------------------- 

--------OBRAS PARTICULARES --------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 318/21 - DECLARAÇÃO DE INTENÇÃO DE CADUCIDADE - 

MANUEL PEREIRA ANDRADE (PROCESSO DE OBRAS 150/96) ------------------------ 

---------Presente o processo de Obras 150/96, em nome de Manuel Pereira Andrade, 

residente na rua Além da Corga n.º 78, no lugar de Caselho - Agadão, da União de 

Freguesias de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão, que procedeu ao 

levantamento do Alvará de Licenciamento de Obras de Alteração e Ampliação de 

Habitação e Construção de Anexo em prédio sito no lugar de Igreja, Castanheira do 

Vouga, União das Freguesias de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e 

Agadão, cujo prazo para a conclusão das obras, após prorrogação legal concedida, 

era até 05.07.2018. --------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Analisado o processo e de acordo com a informação prestada pelo Serviço da 

Fiscalização n.º RD2021-237, que se anexa, verificou-se que as obras não foram 
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concluídas no prazo fixado na licença, pelo que de acordo com a alínea d) do n.º 3 do 

artigo 71.º do Decreto Lei n.º 555/99, de 16/12, a Câmara deliberou, por unanimidade,  

manifestar a intenção de declarar a caducidade da licença em apreço, conforme o 

disposto na alínea d) do n.º 3 e n.º 5 do artigo 71.º do Regime Jurídico da Urbanização 

e Edificação, na sua atual redação. ------------------------------------------------------------------ 

--------PROPOSTA 319/21 - DECLARAÇÃO DE INTENÇÃO DE CADUCIDADE - ÉLIO 

SILVA TAVARES (PROCESSO DE OBRAS N.º 118/65) -------------------------------------- 

--------Presente, também, o processo de obras n.º 118/65, em nome de Élio Silva 

Tavares, residente na rua de Madrid n.º 306, no lugar de Senhora da Hora em 

Matosinhos, que procedeu ao levantamento do Alvará de Licenciamento para obras de 

ampliação de habitação e construção de anexos, num terreno sito na rua das Pedras 

n.º 311, em Soutelo, freguesia de Macinhata do Vouga, com prazo para conclusão das 

obras até 2019.10.19. ----------------------------------------------------------------------------------- 

--------Analisado o processo e de acordo com a informação prestada pelo Serviço da 

Fiscalização n.º VM2021 238, verifica-se que as obras não foram concluídas no prazo 

fixado na licença, pelo que de acordo com a alínea d) do n.º 3 do artigo 71.º do 

Decreto Lei n.º 555/99, de 16/12, a Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar a 

intenção de declarar a caducidade da licença em apreço, conforme o previsto na 

alínea d) do n.º 3 e n.º 5 do artigo 71.º do Regime Jurídico da Urbanização e 

Edificação, na sua atual redação. -------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 320/21 - DECLARAÇÃO DE INTENÇÃO DE CADUCIDADE - 

ANTÓNIO SIMÕES SANTOS PAULA (PROCESSO DE OBRAS N.º 101/19 ------------ 

--------Seguidamente, foi presente o processo n.º 101/19, em nome de António Simões 

Santos Paula, residente na rua das Figuras Populares, n.º 51, na Aguieira, na 

freguesia de Valongo do Vouga, que apresentou os projetos de especialidades para a 

construção de um edifício destinado a habitação unifamiliar e edifício anexo, a levar a 

efeito na rua da Cumeada, na referida freguesia de Valongo do Vouga, 

correspondente ao lote n.º 1, integrado na operação de loteamento com obras de 

urbanização n.º1/2016, tendo sido notificado da aprovação dos mesmos, através do 

oficio n.º 2198/19, de 21.10.2019. -------------------------------------------------------------------- 

---------Analisado o processo e face ao descrito na informação dos serviços de 

fiscalização VM2021-236, verifica-se que, até à presente data, o requerente não 

requereu a emissão do Alvará de Licença de Construção, pelo que decorridos os 

prazos estabelecidos no n.º 2 do artigo 71.º do Regime Jurídico da Urbanização e 
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Edificação , sem que tenha sido dado cumprimento ao disposto no n.º 1 do artigo 76.º 

do mesmo diploma, a aprovação do licenciamento incorre em caducidade. ------------- 

---------Face ao acima exposto, e conforme o disposto no n.º 5 do artigo 71.º do 

referido Regime Jurídico, a Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar a intenção 

de declarar a caducidade do ato de licenciamento. --------------------------------------------- 

----------PROPOSTA 334/21 - DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE - PANORAMA FELIZ 

IMOBILIÁRIA, LDA (PROCESSO DE OBRAS N.º 252/19) ------------------------------------ 

---------Continuando os trabalhos, foi presente o processo n.º 334/21, em nome de 

Panorama Feliz Imobiliária, Lda., com sede na rua da Calçada, n.º 75 – Cambra, 

Préstimo, da União de Freguesias do Préstimo e Macieira de Alcôba, que apresentou 

projeto de arquitetura para a construção de um edifício de comércio e/ou serviços de 

restauração com secções acessórias e muro confinante, a levar a efeito no gaveto 

entre a rua José Luís Ferreira e a Estrada das Talhadas, em Á-dos-Ferreiros, na 

referida União de freguesias, tendo este sido aprovado por despacho datado de 09 de 

janeiro de 2020. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Analisado o processo verifica-se que o requerente tomou conhecimento da 

deliberação tomada na Reunião de Câmara de 04 de maio de 2021, que declara a 

intenção da caducidade do ato de licenciamento, em virtude de não ter apresentado os 

projetos de especialidades, conforme o preceituado no n.º 6 do artigo 20.º do Decreto-

Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/14, 

de 9 de setembro (RJUE – Regime Jurídico de Urbanização e Edificação). -------------- 

--------Face ao acima exposto e decorrido o prazo de exercício do direito de audiência 

prévia, sem que o requerente tenha apresentado qualquer argumento tendente a 

demonstrar a improcedência da causa da caducidade, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, declarar a caducidade do ato de licenciamento, de acordo com o 

previsto no n.º 5 do artigo 71.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, na 

sua atual redação.----------------------------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 335/21 - NÃO DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE - SOCIEDADE 

HOTELEIRA DO VALE DO GROU, S.A. (PROCESSO DE OBRAS  N.º 319/80) ------- 

----------De seguida, foi presente o Processo n.º 319/80, em nome da Sociedade 

Hoteleira do Vale do Grou, SA, com sede na E.N.1, em Vale do Grou, da freguesia de 

Aguada de Cima, que vem, em sede de audiência prévia de interessados, solicitar que 

não seja declarada a caducidade do alvará de licença de construção n.º 115/14, no 

seguimento da notificação n.º 389/21, de 17 de fevereiro em cumprimentos da 
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deliberação tomada na reunião de 16 de fevereiro de 2021, que manifestou a intenção 

de declarar a caducidade do licenciamento em causa. ----------------------------------------- 

-------Face à argumentação apresentada pela firma requerente, que consta do 

processo, a Câmara deliberou, por maioria, com as abstenções dos Srs. Vereadores 

Paulo Seara e Antero Almeida, não declarar a caducidade do alvará n.º 115/14, 

concedendo, o prazo de 180 dias para que seja dado início à execução dos trabalhos 

nele previstos.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 321/21 - REDUÇÃO DO VALOR DAS TAXAS DE 

LICENCIAMENTO NO ÂMBITO DO INCENTIVO JOVEM – DANIELA FILIPA DUARTE 

DOMINGUES  (PROCESSO  DE OBRAS N.º 129/21).----------------------------------------- 

---------Analisada a proposta que foi presente, relativa ao Processo de Obras n.º 

129/21, em nome de Daniela Filipa Duarte Domingues, residente na rua do Lugar, na   

freguesia  de Fermentelos, que solicita a redução de taxas de licenciamento relativas à 

construção de uma habitação unifamiliar e muros de vedação, que irá levar a efeito 

num terreno sito na rua do Caminho de Óis, n.º 32 em Fermentelos, no âmbito dos 

incentivos previstos em matéria de taxas urbanísticas no Código Regulamentar 

aplicável a projetos apresentados por jovens. ---------------------------------------------------- 

---------Na sequencia da análise efetuada ao pedido solicitado, foi emitido o parecer 

técnico n.º AMM2021 129, cujo teor, na parte que ora releva, refere que se trata de um 

pedido em nome individual, sem dependentes, com a idade de 27 anos, dispondo 

apenas do prédio onde vai proceder à construção da habitação, com o rendimento 

mensal de 897,41€, sendo por isso inferior a 4 salários mínimos e apresenta 

declaração sob compromisso de honra em como a construção se vai destinar à 

primeira habitação própria permanente por um período mínimo de 5 anos --------------- 

--------Face ao estabelecido no n.º4, do artigo 20.º/I, do Código Regulamentar do 

Município, e considerando o teor do parecer técnico emitido e o estabelecido no n.º 3 

do artigo16.º/I do Código Regulamentar do Município, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a redução, em 70% , do valor das taxas de licenciamento, sendo 

devido o montante de 409,44€ pelo licenciamento em causa. -------------------------------- 

---------DIVERSOS ---------------------------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 328/21 - ATRIBUIÇÃO DO CHAPÉU DE OURO DO MUNICÍPIO 

DE ÁGUEDA ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Tendo em conta o exposto na proposta que foi presente e conforme previsto 

nas cláusulas 3.ª e 4.ª do referido regulamento, a Câmara deliberou, por maioria, com 

os votos contra dos Srs. Vereadores Paulo Seara e Antero Almeida e a abstenção do 
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Sr. Vereador  António Duarte, atribuir o primeiro “Chapéu de Ouro” ao Serviço 

Nacional de Saúde, cuja entrega será realizada na sessão de encerramento no evento 

das VI Jornadas Internacionais de Turismo | Águeda 2021, a 17 de julho de 2021 

cumprindo, assim, o Regulamento para esta atribuição. --------------------------------------- 

-------Esta resolução foi tomada considerando o mérito que recai sobre o trabalho que 

todos os profissionais deste serviço têm realizado, no âmbito da pandemia COVID-19,  

sendo o SNS a entidade que, através da dedicação dos seus profissionais, sacrifício e 

compromisso diário, assegura a saúde e bem-estar da população e, como tal, 

contribuir para voltarmos à “normalidade” do setor turístico (em especial) o mais cedo 

possível. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------PROTOCOLOS ---------------------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 329/21 - ADITAMENTO AO PROTOCOLO DE FORNECIMENTO 

DE REFEIÇÕES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO 

DO ENSINO BÁSICO DO CONCELHO DE ÁGUEDA, PELOS REFEITÓRIOS 

CONCESSIONADOS PELA DGESTE. ------------------------------------------------------------- 

---------Seguidamente a Câmara deliberou, nos precisos termos da proposta que foi 

presente, em cumprimento do disposto na alínea hh) do artigo 33.º do Anexo I da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar o Aditamento ao Protocolo de Fornecimento, 

pelos refeitórios concessionados pela DGEstE, de Refeições Escolares para os alunos 

do pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico do concelho de Águeda.------------------------ 

---------Esta deliberação foi tomada por maioria, com as abstenções dos Srs. 

Vereadores Paulo Seara, António Duarte e Antero Almeida. --------------------------------  

--------REGULAMENTOS ------------------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 330/21 – TERCEIRA ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO 

MUNICIPAL DO PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO ---------------------------------- 

---------Presente, a seguir, o projeto de 3.ª Alteração ao Regulamento Municipal do 

Parque Empresarial do Casarão - Águeda. -------------------------------------------------------- 

--------Constatando-se que a ABIMOTA – Associação Nacional das Indústrias de Duas 

Rodas, Ferragens, Mobiliário e Afins, se constituiu como interessada no processo de 

alteração do Regulamento Municipal do PEC - Águeda, apresentando também a 

sugestão de ser incluído na proposta de regulamento “um artigo que não possibilite a 

instalação de empresas que possam colocar em causa os processos produtivos das 

empresas já instaladas, nomeadamente na área ambiental”, o que foi aceite, a Câmara 

deliberou aprovar o projeto da 3.ª Alteração ao Regulamento Municipal do Parque 

Empresarial do Casarão, que se encontra arquivado na Aplicação Informática junto à 
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Agenda desta reunião, e que será submetido a audição do único interessado 

constituído, concedendo-lhe um prazo de 30 dias para essa efeito.------------------------- 

---------Esta deliberação foi tomada por maioria, com as abstenções dos Srs. 

Vereadores Paulo Seara, António Duarte e Antero Almeida. --------------------------------- 

 ---------PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ----------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 332/21 - LOJA DE CIDADÃO DE NOVA GERAÇÃO - 

PROTOCOLO PROJETO PILOTO ------------------------------------------------------------------ 

--------Seguidamente, a Câmara deliberou, por maioria, com as abstenções dos Srs. 

Vereadores Paulo Seara e António Duarte, nos precisos termos da proposta que foi 

presente, aprovar o protocolo de colaboração para a instalação de um projeto piloto de 

loja de cidadão de nova geração no concelho de Águeda, o qual foi presente e se 

encontra arquivado na Aplicação Informática, junto à Agenda desta reunião. ----------- 

--------Eram dezasseis horas e trinta minutos quando o Sr. Presidente declarou a 

reunião encerrada, da qual para constar se lavrou a presente ata que eu, Ercilia Pires 

Gonçalves, redigi e subscrevo juntamente com o Sr. Presidente, de acordo com o 

disposto no n.º 2 do artigo 57.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ---- 
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